
KARTA INFORMACYJNA                                                                

OBÓZ PŁYWACKI 

w Kazimierzy Wielkiej (15.08. – 26.08.2017) 
 

RAMOWY PROGRAM OBOZU 

7.30    pobudka 

8.00*    śniadanie 

8.30   spotkanie w grupach – ustalenie planu zajęć 

9.00-13.00   wyjście na basen/na zajęcia rekreacyjne  

13.00*    obiad 

13.30-14.30   sjesta  

14.30-18.00  gry i zabawy rekreacyjne lub zajęcia sportowe 

18.00*    kolacja 

19.00-22.00  konkursy / filmy / imprezy integracyjne / dyskoteki 

22.00    cisza nocna 

 
*Podane godziny posiłków są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu w zależności od naszych potrzeb. 

** Bardzo prosimy o telefonowanie do dzieci przed obiadem lub w trakcie sjesty 

 
Prosimy o zaopatrzenie uczestników obozu w następujące rzeczy: 

• zeszyt, podstawowe przybory do pisania, kredki (małe dzieci)  

• obuwie zmienne do chodzenia po ośrodku (mogą być klapki na basen) 

• strój kąpielowy (2 szt.), czepek (2 szt), okularki (2 szt.), klapki basenowe, minimum 3 ręczniki (na basen, plażę i do hotelu), 

płetwy,  

• co najmniej dwie pary spodni, strój sportowy (spodenki, koszulka) czapkę z daszkiem i apaszkę, wygodne buty do 

chodzenia, o ile to możliwe druga para butów do gry na boisku 

• środki higieniczne 

• kurtkę przeciwdeszczową, ciepłą bluzę lub polar 

• bieliznę na co najmniej 7 dni, piżamę, koszulki z długim i krótkim rękawem, spodnie z dresu, spodenki 

• przybory toaletowe, 2 ręczniki kąpielowe i mały do rąk 

• krem z filtrem na słońce, spray na komary i inne owady, krem po ukąszeniu komarów (np. fenistil)  

• kieszonkowe na drobne wydatki (pieniądze można wpłacić u wychowawcy) 

• listę z elementami bagażu (komputerowo) 

• jeśli dziecko źle znosi jazdę to na 30 min. przed wyjazdem podać lokomotiv 

• prowiant na drogę (kanapki w rozsądnej ilości) + bagaż podręczny, woda niegazowana, herbatniki 

• można wziąć ze sobą  bajkę lub film na DVD, gry planszowe lub karty do gry, gumy do skakania 

• bidon, fajka, karimata 

• karta NFZ, legitymacja 

 
Informujemy również, iż wszystkie drogocenne przedmioty, takie jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, MP3, PSP, 
tablety -  zabierane są na własną odpowiedzialność.  
Opiekunowie, Klub LKS Jedność 32 Przyszowice nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zniszczenia i straty. 

 
Strona www:swim.jednosc32.pl, 
https://www.facebook.com/plywanie.lks.jednosc32przyszowice/ 
 
Podczas obozu istnieje możliwość codziennego kontaktu  
zarówno z kierownikiem obozu jak i wychowawcami: 

 

Kierownik obozu: Beata Biel 885 782 234 

Alicja Stachura – wychowawca: 501 563 212 

Joanna  Kucharska – wychowawca: 880 943 012 
 

WYJAZD- zbiórka 

Paniówki, Pływalnia 

„Wodnik”     

15.08.2015 (wtorek) 
 godz.6.15 

POWRÓT 

wyjazd z Kazimierzy ok. godz. 14.30 

Paniówki, Pływalnia 

„Wodnik”     

26.08.15 (sobota)  

ok godz. 17.00- 17.30 

https://www.facebook.com/plywanie.lks.jednosc32przyszowice/

